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Előterjesztés
Beszámoló az állatvédelmi referens munkájáról
Biatorbágy Város Önkormányzata 2017. április 13-án kötött szerződést Grampsch Ritával,
hogy a 7/2017. (III. 31.) számú, az ebek tartásáról szóló rendeletben foglaltak megvalósulása
érdekében az ebek összeírásával, beazonosításával kapcsolatos feladatokat lásson el,
segítse elő a gyepmester munkáját, működjön vele együtt.
Grampsch Rita elkészítette beszámolóját az elmúlt évben végzett tevékenységéről.
A beszámoló jelen előterjesztés mellékletét képezi.
Kérem a Képviselő-testület tagjait az álláspontjuk kialakítására.
Biatorbágy, 2020. november 18.
Tisztelettel:
Tarjáni István s.k.
polgármester

Határozati javaslat
Biatorbágy Város Önkormányzat Polgármesterének
…/2020. (…...) határozata
Beszámoló az állatvédelmi referens munkájáról
Biatorbágy Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletre
való hivatkozással a képviselő- testület feladat- és hatáskörében eljárva elfogadom
Grampsch Rita szerződött állatvédelmi szakember tevékenységéről készült beszámolót.
A beszámoló a határozat mellékletét képezi.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felel: Szervezési Osztály
Tarjáni István
polgármester

Állatvédelmi referencia beszámoló
2019 nov.- 2020. nov.

Csavargó kutya: 94 db
Ismert csavargó: 34db
Nincs chip: 26 db
Nincs oltás: 70db
Kidobott kutya: 3db
Rosszul tartott: 28db
Rossz adat: 13db
Lemondás: 33db
Róka 1 db
Ló: 2 db
Disznó: 1 db
Kidobott tetem: 3db
Kidobott kis macska: 19db

A tavalyi évhez képest a csavargók száma javult. Az oltás hiánya, a lemondások, a rosszul tartás
sajnos nőtt. Az oltás hiánya a Covid járvány ideje alatt nem büntethető, ezt a gazdik ki is használják,
megjegyzem, egy gondos gazda megtalálja a módját az oltás pótlására, akármilyen járvány tombol a
világban. Továbbra is fontosnak tartom ezeknek a gazdáknak a felszólítását, esetleg azutáni
pénzbírságot, mert egy oltás nélküli kutya harapása komoly orvosi tortúrát von maga után.
Szeretném megköszönni az ivartalanítási támogatást.
Az akció nagyon sikeres. Sajnos a Covid miatt még sok jelentkező nem került sorra, így az összeg nem
lett teljesen kihasználva. Szeretném kérni a Polgármester urat és a Bizottságot, hogy a fennmaradó
összeget, felhasználhassuk 2021-ben.
Ezidáig :598.992.- forintot vettünk igénybe, ebből:
17 db kan kutya
19 db szuka kutya
12 db kandúr cica
29 db nőstény cica
került ivartalanításra.
Nagy öröm számomra, hogy a lakosság kezdi belátni, hogy a felesleges szaporulatokat csak így tudjuk
megakadályozni. Szintén jó hír, hogy a jelentkezők legnagyobb része Biatorbágy külterületeiről
jelentkezett, és valóban szociálisan rászorulók. Öröm számunkra, hogy ebben az évben, nem volt
kidobott kutya alom, (ami eddig évente több is volt), ez is az ivartalanítási akciónak tudható be.
Sajnos a járvány miatt sokkal nehezebb a műtéteket lebonyolítani. Nagyon nagy segítség lenne ha
2021-ben is folytathatjuk az akciót.
A nagy számú lemondás is a járványnak tudható be, megbetegednek, elvesztik a munkájukat, ezért
már nem is kell a kutya. Volt több haláleset is, ahol az örökös csak a ház kulcsait akarta a házzal járó
állatokat már nem. Ilyenkor elballagnak az állatorvoshoz, hogy szabadítsa meg a felesleges tehertől a

kutyáktól. Mivel az összes biatorbágyi állatorvos együtt működő és állatvédő szintet képvisel, így ők
ezt rendszeresen megtagadják, majd hozzám küldik ezeket az embereket.
Nem egy hálás jelenet, mikor 5 kutyát 4 macskát "öröklök" egyszerre minden hozzájárulás nélkül.
33esetben a Mancs Rancs Alapítványnak köszönhetően tudtunk segíteni a lemondás alá kerülő
kutyákon. 14 esetben pedig cicákon.
Ezek az állatok, legtöbbszőr ápolatlanok, oltatlanok, ivarosak, öregek, betegek, nem kimondott álom
kutyák.
Rendbe tettük őket, orvosi kezeléseket kaptak, ivartalanítottuk, majd gazdához adtuk őket. A járvány
miatt az Alapítványnak ebben az évben semmilyen rendezvényre nem volt lehetősége, a civil
támogatás is minimálisra csökkent, az anyagi kiadásaik miatt kezd kilátástalan lenni a helyzetük.

Szeretném megköszönni a kutya ürülékes kuka pályázatom elfogadását. A lakosság nagyon örül, hogy
9db kuka kihelyezése fog megvalósulni december elején. Örömmel jelentkeztek a kihelyezési
munkálatokra.
Kutyafuttató: Továbbra is azt gondolom, veszélyes, de be kell látnunk, hogy egyre népesednek
lakóparkjaink, sok kert nélküli lakás van. Ezek a gazdik naponta szenvednek a problémával nincs hol
megfuttatni a kutyát. Ez a probléma nagyobb lesz, ha a Disznólápa fölötti részen is megkezdődnek az
építkezések, mert jelenleg több száz kutyás ezt a területet használja futinak. Sajnos sok gazda lázad a
szabályok ellen, elengedik pórázról a lakópark utcáin a kutyát, ebből persze konfliktus van, akár másik
kutyás jön szembe, egy cica, egy futó, vagy a polgárőrség.
Érthető, mikor a gazdi vissza kérdez oké de hol sétálhatok a kutyával nyugodtan, szabadon??
Leginkább ez a terület érintett Biatorbágyon.
Ha a lakóparkos kutyások kiszorulnak az építkezések miatt erről a részről, nekik nem marad más séta
terület, követelni fogják a futtatót.
A rókákról való sok-sok tájékoztatásnak tudom be, hogy vissza esett a rókáktól való pánik hangulat,
megértették, elfogadták, hogy ők is itt élnek.

2020. november 12.

